
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
онлайн-виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Комп’ютерні науки» 
 за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки  
першого рівня вищої освіти (бакалаврат) 

у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури 
із використанням технічних засобів відеозв’язку  

(22.03.2021 – 24.03.2021) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як 
для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 
згодою як експертної групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис 
усіх етапів онлайн візиту. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для 
кожної зустрічі, у погоджений час.  

Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю 
проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн участь відповідної особи у 
резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку.  

2.9. Усі відеозустрічі записуються керівником (членом) експертної групи та після 
закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
освітньої програми (ОП) “ Комп’ютерні науки ” за спеціальністю 122  Комп’ютерні науки, 

за першим освітнім рівнем вищої освіти 
в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури 

22 – 24 березня 2021 р. 
 

                 Час Зустріч або інші активності                                Учасники 
День 1 – 22.03 2021 р. –  

8.30 – 8.50 Організаційна нарада експертної групи. 
Перевірка налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 

9.00 – 9.40 Зустріч 1 
із адміністрацією та менеджментом 
ЗВО (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
 Савицький М.В., ректор ПДАБА, д.т.н., 
професор; 
 
 Папірник Р.Б., проректор ПДАБА, к.т.н., 
доцент; 
 
 Тютєрєв І.А., декан факультету ІТ та МІ, 
к.т.н., доцент;  
 
Вельмагіна  Н.О., гарант ОП, к.ф.-м.н.,  
доцент 
 

9.45 – 9.55 Підведення  підсумків зустрічі 1 та підготовка 
до зустрічі 2 

 
 

10.00 – 10.40 Зустріч 2 
з гарантом ОП (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
Вельмагіна  Н.О., гарант ОП, к.ф.-м.н.,  
доцент 

10.45 – 10.55 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 
 

Члени експертної групи 

11.00 – 12.00 Зустріч 3 Члени експертної групи; 



 

 

зі здобувачами освіти  
(відеоконференція) 

Студенти, які навчаються на ОП 
 

12.05 – 12.15 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.20 – 13.30  Перерва  Члени експертної групи 
13.30 – 14.10 
 

Зустріч 4 
із академічним персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
 
Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають на 
цій програмі обов’язкові та вибіркові освітні 
компоненти  

 
14.15 –14.25 Підведення  підсумків зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

14.30 – 15.10 Зустріч 5  
із представниками студентського 
самоврядування (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
 Штепка А., голова студентської ради 
ПДАБА  і представники  органів 
студентського самоврядування факультету. 
 

15.15 – 15.25 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.30 – 16.10 Зустріч 6  
із роботодавцями (відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
Представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедури забезпечення якості ОП 
 

16.10 – 16.20 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка 
до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

16.20 – 17.00 Зустріч 7. Відкрита зустріч 
 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО) 

17.00. – 17.30 Підведення підсумків Члени експертної групи 

 



 

 

 
 

День 2 – 23.03. 2021 р. – вівторок  
8.30 – 8.50 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

Члени експертної групи 

9.00 – 10.00 Ознайомлення з матеріально-технічною 
базою, яка використовується під час 
реалізації освітньої програми, що 
акредитується, з наявними інформаційними 
ресурсами, бібліотечним фондом 

Члени експертної групи; 
Вельмагіна Н.О. гарант ОП, к.ф.-м.н.,   
доцент; 
 Пономарьова О.А., завідувач кафедри КНІТ 
та ПМ, к.т.н., доцент 

10.05 – 10.15 Підведення підсумків та підготовка до зустрічі 
8 

Члени експертної групи 

10.20 – 11.00 Зустріч 8  
із керівниками структурних підрозділів 
та адміністративним персоналом 
 (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Лиходій О.С., відповідальний секретар 
приймальної комісії до 2021 р., к.т.н.;  
 Тютєрєв І.А., декан факультету ІТ та МІ, 
к.т.н., доцент;  
 Нажа П.М., начальник навчально-
методичного відділу, к.т.н., доцент; 
 Грабовський І.С., начальник навчального 
відділу, к.е.н., доцент;  
 Прокоф’єв Б.В., начальник відділу кадрів;  
 Дегтярьова Ю.В., завідувач навчально-
наукового центру міжнародного 
співробітництва, к.пед.н., доцент;    
 Балан С.А., представник відділу технічних 
засобів навчання;  

11.05 – 11.15 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 



 

 

11.20 – 12.00 Зустріч 9  
з допоміжним персоналом, що займається 
моніторингом якості надання освітніх послуг 
в межах освітньої програми, що 
акредитується, а також інших процедур 
забезпечення її якості. 
 (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
Федіна В.Г., завідувачка лабораторії 
моніторінгу якості освіти, планування та 
організації навчального процесу;  
Нажа П.М., начальник навчально-
методичного відділу, к.т.н., доцент; 
 Грабовський І.С., начальник навчального 
відділу, к.е.н., доцент;  
 Новицька Т.О., заступник начальника 
навчального відділу, сектор акредитації;  
 Грузін Н.В., начальник відділу 
профорієнтаційної роботи та маркетингу; 
Вельмагіна Н.О., гарант ОП, к.ф.-м.н.,   
доцент; 
 Пономарьова О.А., завідувач кафедри КНІТ 
та ПМ, к.т.н., доцент; 
Євсеєва Г.П., голова комісії з академічної 
доброчесності, проф., д. держ.упр.  

12.05 – 12.15 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

12.20 – 13.00 Робота з документами 
 

Члени експертної групи 

13.00 – 14.00  Перерва  

14.00 – 15.00 Резервна зустріч 
(відео конференція) 
 

Члени експертної групи 
Особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч. 

15.05 – 15.30 Підготовка до фінальної зустрічі  Члени експертної групи 

15.30 – 16.10 Фінальна зустріч  
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Савицький М.В., ректор ПДАБА, д.т.н., 
професор; 
 
 Папірник Р.Б., проректор ПДАБА, к.т.н., 
доцент; 
 



 

 

 Тютєрєв І.А., декан факультету ІТ та МІ, 
к.т.н., доцент;                                         
 
Пономарьова О.А., зав. випускової кафедри 
КНІТ та ПМ, к.т.н., доцент;  
 
Вельмагіна  Н.О., гарант ОП, к.ф.-м.н.,  
доцент 
 

16.15 – 17.00 Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

День 3 – 24.03.2021 – середа 

9.00 – 18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


